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Referat fra udvidet bestyrelsesmøde tirsdag den 8. september 2020 kl. 16:30 
Afholdes i arkivet, Skovsbovej 338 1. sal 

 
Til stede: Klaus J., Clavs D., Karin, Laila, Torsten, Hanne, Jens 

Afbud: Inger og Annemette 
 

Dagsorden-punkt: Debat/beslutning: Ansvarlig: Deadline: 

1: Velkomst og en 

sang 

. Velkommen til alle og så sang vi ”Marken er mejet” Klaus og Jens  

2: Godkendelse af 

referat 

Godkendt Alle  

3: Hvordan går det i onsdagsgruppen …. opstart efter 

ferien, oprydning og udsmidning, klargøring til nye 
reoler/omrokering.   
Der var ikke længere stemning for nye reoler men for 

oprydning/udsmidning. Laila har ansvaret for 
bogsamlingen, Jens for det gamle skab med indhold. 
Oprydning/udsmidning skal ske hurtigst muligt. 

 

Laila, Jens m.fl.  

4: Erfaringerne med dropboks.  

Clavs har undersøgt: 1 TB boks i skyen incl. 6 licenser 
til Office-pakken 799,00 pr. år. Enighed om at det er en 

god idé. Clavs laver endeligt check på priserne. I den 
forbindelse skal vi have et Visa-kort til den årlige 
betaling. Klaus sørger for dette. Tilbagemelding til 

næste møde. Bemærk at vi har haft en mailadresse til 
foreningen: e.r.lokalhistorie@gmail.com kan læses af 
alle i bestyrelsen + de frivillige (kodeord oplyses af 

Klaus, Clavs  
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Jens). Vi bibeholder Danske Bank som bankforbindelse 

og laver evaluering om et år (MobilePay, Visakort m.v.) 
Clavs fremkommer med priser fra Middelfart 
Sparekasse.  

4a: Bogprojekt og jubilæum 2021. 
Bogprojektet fjernet fra jubilæumsdagen i maj 2021. 

Der vil løbende ske tilbagemelding om projektet til 
bestyrelse + aktive. Jubilæumsdagen kan måske laves 
som fællesspisning med historisk mad (Middelalder-

mad). Klaus kontakter museet vedr. indlæg om 
maden/kulturen. 

Clavs og Jens 
 
 
 
 
Klaus 

 

4b: Arkivernes Dag søndag den 15. november.  
Holder åbent kl. 10 – 15 samtidig med julebasaren. 
Vagtplan udarbejdes. Kaffe/kage?? Emnet er skolerne i 

sognet. Jens laver plakater/opslag/flyers 

  

4c:  Planlægning af generalforsamlingen – corona-regler. 

Max. 24 mennesker i den lille sal. Vi mødes kl. 18:30. 
Klaus køber: småkager, mælk, kaffe. Ordstyrer: Hans 

H., referent Karin. 

Klaus  

4d: Evaluering af sensommervandringen. 
Fin tilslutning og vejret OK. God ide med afslutning hos 

Vintid. Andre ture (mod Lehnskov) kan også afsluttes 
med vin og tapas. Vi kan udmærket klare opgaven selv.  

  

4e: En kort runde (hvordan går det ..). 
Obs på brugen af stolelift – fjernbetjening ved 

arrangementer. Beboerforeningens bestyrelse bør have 
en debat og liftens brug/misbrug.  

  

5: Eventuelt. 
Der afholdes møde i arkivsamvirket den 19. oktober. 
Hanne fra samvirket udsender dagsorden. Vi skal stå 

for forplejningen – opgaverne fordeles når der er endelig 

Jens  
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besked fra Hanne. Jens kontakter samvirket vedr. 

corona-reglerne.  

    

    

    

 

 

Onsdagene starter igen: Åben kl. 10 – kl. 12 i lige uger – første gang onsdag den 16. september. 

Generalforsamling tirsdag den 15. september kl. 19:00 (mødetid kl. 18:30). 

Onsdag den 28. oktober bestyrelsesmøde kl. 16:30 

Søndag den 15. november Arkivernes Dag kl. 10 – kl. 15.  

 

Mødet afsluttet kl. 18:00. Referent: Jens 

 

 

 


